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IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE
(Brda, 1820 V 2007)
4th All-Polish Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society, Brda, May 1820, 2007
Grzegorz TOÑCZYK

Katedra Zoologii Bezkrêgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet £ódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 £ód;
tonczyk@biol.uni.lodz.pl

W dniach 1820 maja 2007 roku, w miejscowoci Brda nad rzeka Brd¹ w Borach Tucholskich cz³onkowie Sekcji Odonatologicznej i sympatycy wa¿ek spotkali siê na IV
Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym. Wzorem poprzedniego sympozjum w
Zwierzyñcu, spotkanie mia³o charakter
warsztatowo-terenowy. Organizatorem Sympozjum by³ pisz¹cy te s³owa  Grzegorz Toñczyk. G³ównym za³o¿eniem spotkania by³o
omówienie i wypracowanie standardów postêpowania w badaniach odonatologicznych.
Tegoroczne spotkanie to ju¿ powa¿na konferencja, na któr¹ zg³osi³o siê a¿ 18 osób. Taki
wzrost liczby uczestników (w Zwierzyñcu
spotka³o siê tylko 9 osób) bardzo cieszy 
oznacza to bowiem, ¿e badania i zainteresowania wa¿kami w Polsce dobrze siê rozwijaj¹. Uczestnikami spotkania byli: Rafa³ Bernard, Pawe³ Buczyñski, Edyta Buczyñska,
Piotr Cuber, Marcin Da³ek, Bogus³aw Dara¿,
Katarzyna £¹kowska, Wiaczes³aw Michalczuk, Alicja Miszta, Anna Rych³a, Juliusz Samol¹g, Klaudia Samol¹g, Barbara Szpala,
Szymon niegu³a, Jakub Szymañski, Dawid
Tatarkiewicz, Jolanta Tondys i Grzegorz Toñczyk. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e niektórzy z uczestników dotarli mimo du¿ej odleg³oci dziel¹cej ich od miejsca spotkania.
Baz¹ noclegow¹ i ¿ywieniow¹ sympozjum
by³ pensjonat Zielony Wiatr. Na tym mo¿na by poprzestaæ, jednak miejsce i jakoæ us³ugi hotelowo-gastronomicznej zas³uguje na

kilka s³ów. Orodek po³o¿ony jest na koñcu ma³ej miejscowoci Brda tu¿ nad rzek¹
Brd¹. Okolica jest malownicza i bardzo
atrakcyjna przyrodniczo. Warunki noclegowe komfortowe, w pokojach dwuosobowych lub w dwuosobowych apartamentach
 bardzo wygodnych i gustownie urz¹dzonych. Osobn¹ spraw¹ jest wy¿ywienie jakie
zaserwowa³ nam kierownik orodka, wszystko znakomite, w du¿ej iloci i znakomicie
podane. Co warte podkrelenia, zapewni³a
nam to tylko jedna osoba  Pan Krzysztof
Kuklewski. Osoba, od której niejeden móg³by siê nauczyæ, na czym polega przyjmowanie i obs³uga goci.
Jak wspomnia³em wy¿ej, sympozjum mia³o charakter warsztatowo-terenowy. Pierwszego dnia by³o trochê obaw, jak to bêdzie wygl¹da³o. Pogoda nie by³a sprzyjaj¹ca. Wszyscy spêdzili podró¿ w du¿ym zachmurzeniu
i miejscami w deszczu. Na miejscu granatowe chmury te¿ nie wskazywa³y, ¿e nastêpne
dwa dni bêdziemy mieli piêkn¹ i s³oneczn¹
pogodê.
Sympozjum rozpoczêlimy pónym popo³udniem pierwszego dnia. W planie by³o
przedstawienie za³o¿eñ metodycznych zwi¹zanych z badaniami odonatologicznymi. Jednak na pocz¹tek dziêki uprzejmoci Rafa³a
Bernarda, moglimy wys³uchaæ prelekcji
i obejrzeæ prezentacjê powiêcon¹ badaniom
prowadzonym przez Rafa³a na iglicy ma³ej
(Nehalennia speciosa). Wyst¹pienie by³o
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Uczestnicy sympozjum, rezerwat Jezioro Zdrêczno, 19 V (fot. D. Tatarkiewicz); siedz¹
(od lewej): Piotr Cuber, Grzegorz Toñczyk, Wiaczes³aw Michalczuk; stoj¹ (od lewej): Juliusz Samol¹g, Alicja Miszta, Katarzyna £¹kowska, Klaudia Samol¹g, Dawid Tatarkiewicz, Anna Rych³a, Edyta Buczyñska, Jolanta Tondys, Pawe³ Buczyñski, Rafa³ Bernard,
Jakub Szymañski, Barbara Szpala, Bogus³aw Dara¿, Szymon niegu³a.
The participants of the symposium, Zdrêczno Lake reserve, 19th of May (photo by
D.Tatarkiewicz); sitting (from left): Piotr Cuber, Grzegorz Toñczyk, Wiaczes³aw Michalczuk; standing (from left): Juliusz Samol¹g, Alicja Miszta, Katarzyna £¹kowska, Klaudia Samol¹g, Dawid Tatarkiewicz, Anna Rych³a, Edyta Buczyñska, Jolanta Tondys,
Pawe³ Buczyñski, Rafa³ Bernard, Jakub Szymañski, Barbara Szpala, Bogus³aw Dara¿,
Szymon niegu³a.
bardzo ciekawe i jak to zwykle w przypadku Rafa³a, powiedziane z niezwyk³¹ ekspresj¹. Po tej prelekcji zabralimy siê do omawiania zagadnieñ metodycznych. Ta czêæ
polega³a raczej na dyskusji i dzieleniu siê
w³asnymi dowiadczeniami ni¿ na wyg³aszaniu referatów. Rafa³ Bernard omówi³ szeroko zagadnienia zwi¹zane z wyborem stanowisk, ich opisem i zbieraniem danych dotycz¹cych wa¿ek. Kolejn¹ czêæ powiêcon¹
po³awianiu larw wa¿ek poprowadzi³ Pawe³

Buczyñski. Tyle zd¹¿ylimy zrobiæ do kolacji. Póniej nast¹pi³a mniej sformalizowana
czêæ zjazdu, podczas której dzielilimy siê
swoimi dowiadczeniami i wspólnie zajmowalimy siê szkoleniem w zakresie identyfikacji larw i wylinek wa¿ek.
Jak wspomnia³em wczeniej, kolejny
dzieñ przywita³ nas piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹. Wyprawa terenowa obejmowa³a kilka
stanowisk. Zaczêlimy od rezerwatu Jezioro Zdrêczno i, jak okaza³o siê na koñcu tego
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dnia, by³o to miejsce najbardziej atrakcyjne. Rezerwat obejmuje niewielkie, naturalnie zarastaj¹ce jezioro. Mo¿liwoæ penetracji zbiornika nawet w doæ du¿ej odleg³oci
od brzegu pozwoli³a na przeprowadzenie
praktycznej czêci zaplanowanych zajêæ.
Uczylimy siê zwracaæ uwagê na poszczególne elementy badanego stanowiska, no
i oczywicie podgl¹dalimy wa¿ki. Moment
by³ dobry, bowiem trafilimy na wyloty wielu
gatunków. Szczególn¹ atrakcj¹ by³y liczne populacje Leucorrhinia caudalis i L. pectoralis, wylatuj¹ce Aeshna isoceles i Epitheca
bimaculata. Wszystkie gatunki sta³y siê
obiektem sesji fotograficznej na kilkanacie
aparatów. Kolejnym etapem wycieczki by³
rezerwat Kozie Jeziorka, w którym ochronie podlega kilka ródlenych torfowiskowych zbiorników typowych dla Borów Tucholskich. Odwiedzilimy dwa z nich  jednak mimo niew¹tpliwie du¿ych walorów
przyrodniczych wa¿ki tu nie dopisa³y. Okaza³o siê, ¿e jest jeszcze zbyt wczenie i niewiele gatunków zd¹¿y³o pojawiæ siê na tych
stanowiskach. Kolejne miejsce na naszej trasie to Wielki Kana³ Brdy w Fojutowie. Miejsce ciekawe, ze zbudowanym w XIX wieku
akweduktem pozwalaj¹cym przeprowadziæ
kana³ nad Czersk¹ Strug¹. Wa¿kowo bez
rewelacji. Ostatnim miejscem, które odwiedzilimy tego dnia by³ rezerwat Jezioro
Mêtne po³o¿ony na pó³noc od miejscowoci Rytel. Z tego stanowiska podawana by³a
Nehalennia speciosa. Naszym celem by³o
sprawdzenie stanu jej populacji. Niestety
spotka³ nas zawód, okaza³o siê, ¿e wyloty
jeszcze siê nie zaczê³y, a poszukiwania larw
przynios³y tylko 5 osobników.
Wieczorem tego dnia odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Odonatologicznej PTE. Sprawozdanie z trzyletniej dzia³alnoci przedstawi³ przewodnicz¹cy Sekcji
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 Pawe³ Buczyñski. Po zakoñczeniu tej czêci programu mia³y miejsce mniej formalne
czêci konferencji obejmuj¹ce oprócz rozmów, dalsze oznaczanie wylinek i pokaz slajdów z wyprawy na Litwê Rafa³a Bernarda,
Bogus³awa Dara¿a i Juliusza Samol¹ga.
Trzeciego dnia Sympozjum, ze wzglêdu
na du¿e odleg³oci do pokonania podczas
powrotów do domu, spotkanie trwa³o tylko
w godzinach przedpo³udniowych. By³a okazja do porozmawiania o specyfice prac odonatologicznych na wodach p³yn¹cych (prowadzenie G. Toñczyk) i do podsumowania
tegorocznego zjazdu. Znalaz³ siê równie¿
czas na krótk¹ wycieczkê nad pobliska Brdê
i dalsze oznaczanie wa¿ek.
Dla tych, którzy mogli wyjechaæ póniej
odby³ siê jeszcze wystawny obiad a po nim
po¿egnania i powroty. Czwarte spotkanie
osób zainteresowanych wa¿kami potwierdzi³o, ¿e formu³a warsztatowo-terenowa jest
bardzo dobra. Dla wszystkich jednak trzy dni
to zbyt krótko. Mo¿e nastêpne spotkania
bêd¹ d³u¿sze. Zobaczymy. Mam nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku spotkamy siê znowu w tak
szerokim sk³adzie i w atrakcyjnym miejscu.
Summary
4th All-Polish Odonatological Symposium took place in Brda by the River Brda
in Tucholskie Forests. There were 18 participants involved. During three days of the
conference the problems connected with
standardisation of the methods used in odonatological studies as well as larval and exuvial identification were discussed. The main
task of the meeting was the practical introduction to the analysis of dragonfly faunistic
composition of some study sites which were
visited during a daylong field excursion.

